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Årsberetning 2021 for Mødrehjælpens lokalforening Odense 

Vi ser igen tilbage på et år som har været alt andet end normalt. Vi startede året med nedlukning 

af  Danmark og vi sluttede året med en del restriktioner på grund af  COVID-19. I år ser det 

heldigvis ud til at vende og vi håber, at vi kan få mere gang i vores aktiviteter i 2022.   

Til trods for COVID-19 kan vi med glæde se tilbage på følgende i 2021: 

• Butik 

Vores butik i Kongensgade er blevet mere kendt i bybilledet og f lere kunder har fundet 

vej til vores butik. De f rivillige har gjort en fantastisk indsats for at få drif ten til at løbe 

rundt, få butikken til at være f lot og indbydende og ikke mind st har de hjulpet hinanden 

og passet på hinanden i den her COVID-19 tid. 

 

• Måltidet 

Madlavnings- og fællesspisningsaktivitet. Grundet COVID-19 har vi kun kunnet afvikle 

Måltidet 2 gange i 2021, her deltog gennemsnitligt 8 familier og 7 f rivillige. 

  

• Den Rullende Kagemand – hjælp til afholdelse af børnefødselsdag  

20 børn har modtaget hjælp til at afholde børnefødselsdag med  vennerne. 5 f rivillige har 

været tilknyttet aktiviteten. 

 

• Cafémøder på OUH  

Et samarbejde med familieambulatoriet på OUH om at yde ekstra indsats til særligt 

sårbare gravide. Mødrehjælpen Lokalforening Odense bidrager til samarbejdet med 

caféværter. Cafémøderne har været sat i bero hele 2021 på grund af  COVID-19. 

 

• Tryghedscirklen 

I samarbejde med Odense Kommune startede vi Tryghedscirklen op i 2020.  

Tryghedscirklen er et kommunalt tilbud til særligt sårbare som er nye i forældrerollen. På 

grund af  COVID-19 har denne aktivitet haf t en svær start og samarbejdet omkring denne 

aktivitet er ophørt i 2021. 

 

• Familie Café 

I samarbejde med Odense Kommune har vi startet Familie Caféen op i 2021.   

Mødrehjælpen Lokalforening Odense faciliterer møderne, sørger bl.a. for relevante 

foredragsholdere, fagpersonale og aktiviteter.  I 2021 deltog 35 forældre med et barn hver 

og 4-5 f rivillige. 

 

• Ture/aktiviteter 

I forbindelse med sommerferien uddelte vi “sommerkurve” til 50 familier i Odense, hvor 

der var gavekort til aktiviteter, spil og lidt godter i. 
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Vi har i 2. halvår 2021 haf t 25 deltager med i Den Fynske Landsby, 50 deltager i Biografen 

og se julef ilm og 50 deltager har over 3 omgange været i Julemandens Værksted og lavet 

f ine julegaver. Herudover havde vi planlagt 2 x ture i Odense ZOO og julehygge hos 

Fransons. Desværre var vi nødt til at af lyse dette grundet COVID-19. 

 

• Netværk 

Mødrehjælpen Odense Lokalforening er i 2021 blevet partner i Ensomhedschartret under 

Odense Kommune og deltager herudover i Børnenetværket også under Odense 

Kommune. 

Frivillige og frivilligpleje 

I årets løb har der sammenlagt været tilknyttet ca. 50 f rivillige, hvoraf  enkelte er stoppet og andre 

er kommet til. Vi havde, i lighed med øvrige f rivillige organisationer sværere ved at rekruttere 

f rivillige. Heldigvis ser det ud til at interessen for f rivilligt arbejde igen er tiltagende. 

Donationer og medlemskab 

Igen i år mødt har vi mødt stor opbakning f ra lokale donorer. Denne opbakning er uvurderlig for 

os som forening, da vi ellers ikke ville kunne hjælpe de mange familier, som vi gør. Stor tak skal 

lyde til årets donorer:  

• Spar Nord Fonden 

• ISOBRO 

• Hjallese Menighedsråd 

• REMA 1000 

• Inner Wheel klubberne Odense 

• Fransons ApS  

• Hobbi i Tarupcentret 

• Merrild 

• En gademusikant 

• Donationer fra privatpersoner 

Vi ønsker også at sige tak til lokalforeningens medlemmer for at hænge i og via jeres medlemskab 

fortsætte jeres opbakning foreningen på trods af  at det har været endnu et anderledes år.  

Sidst men ikke mindst TAK til foreningens frivillige 

Den største tak skal lyde til alle de f rivillige, der har været tilknyttet lokalforeningen i årets løb. 

Tak til alle butiks- og aktivitetsf rivillige for den indsats, som I yder for lokalforeningen til gavn for 

børnefamilier i Odense. Uden jer ingen hjælp!  

 

På vegne af  bestyrelsen 

Christina Vandling 
Formand 

 


